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Kampanija už ■mėlynojo aro paskleidimą
PRANUOS PREMJERAS UŽ
TIKRINA AUSTRIJAI NEPRIKLAU
SOMYBE

H';

Dalyvavo didelės ‘Draugo’
rėmėjų minios

ISPANIJOS PREM. AZANA
GRASINA ATSISTATYDINTI
KRAŠTO KAMPANIJA UŽ
NRA

AYASHINiGTON, rugp. 29.
NRA administracija vakar vi
sam krašte pradėjo kampani
jų, kad ko plačiausia paskleis
ti mėlynąjį NRA arų, kad pra
monės gaivinimas visur sklan
džiai būtų vykdomas, kad kas
kart vis di-d'esnis bedarbių skai
čius gautų darbų ir tuo būdu
pirkimo jėga didėtų.
Ši kampanija atidaryta sek
madienio vakarų muzikale ir
vokale programa, kuri iš Washingtono ir transliuota per
radijų.

BUVO DAUG MOŠŲ PROFESI
ONALŲ, PREKYBININKŲ

DALADIER UŽ AUSTRIJĄ

PARYŽIUS, rugp. 28. —
Prancūzijos premjeras Dala1. Sukilėlių įsigalėjimas Havanos mieste, Kuboje, pasprukus prezidentui Machado. 2. Mo
dier pareiškė, kad prancūzai torinis lenktynių laivelis “Miss Britain III”. 3. J. 'V. prekybos rūmų prezidentas H. I. Hagarantuoja Austrijai jos nepri rnraan.
klausomybę.
PRANCŪZIJOS FINANSAI
BLOGĖJA

“DRAUGO” PIKNIKAS KG PUIKIAU
ŠIA PASISEKĖ

GRASINA ATSISTATY
DINTI

ŠIRDINGAI AČIŪ “DRAUGO”
PIKNIKO RĖMĖJAMS

Pereitų sekmadienį šaunus i ypatingas reiškinys jau senai
buvo dienraščio “Draugo” pastebėtas. “Draugas” lietu
piknikas Bergmans darže. Ke vių katalikiškajai visuomenei
o ši visuomenė
letas tūkstančių žmonių gra tarnauja,
“Draugų” remia.
žiai praleido laikų 'tolokai nuo
Piknikiriinkų nusiteikimas
miesto rūkų. Teko matyti daug tikrai buvo vienas maloniau
mūsų profesionalų — daktarų, siųjų. Jaunimas gražiai links
advokatų ir kitų lietuvių vei minosi. Visų ūpas buvo paki
kėjų. Buvo daug; ir mūsų pre lus. Daug smagumo padare L.
kybininkų. Profesionalai ir V. Dainos choras savo žavin
prekybininkai “Draugų” re gomis, jautriomis dainomis.
mia, nes “Draugas” daugiau Ištikrųjų, toks piknikas,
sia jiems ir tarnauja. Šis vie toks gausingus lietuvių katali
ningumas yra abiem šalim rei kų išvažiavimas turi būl “vie
kalingas ir naudingas. Jis mus nybė—galybė” šūkiu vaii.±uovisus — vienos tautos ir tikv- jamas. Nes lietuvių ku.alikų
bos vaikus, riša krūvon. Šis1 tarpe ir yra graži vienybė.

MADRIDAS, rugp. 28. , —
PARYŽIUS, rugp. 28. — Politinis stovis Ispanijoj taip
Prancūzijos frankas atsiduria susipynė, kad premjeras Azanaujon nemalonion
padėtin na reikalauja steigiamajo susi
Širdingai ačiū “Draugo” pikniko rėmėjams už gausin
rinkimo,
kad
jis
rytoj
balsuogų
atsilankymų,
malonų ūpų ir prisidėjimų prie pikniko pasislenkant žemyn doleriui ir sva
. I sekimo.
tų,
ar
juo
—
premjeru,
pasi
rui. Yra baimės, kad gal rei
Daugelis ne vien tik atsilankė, linksmaus ūpo sukėlė, bet
kės iš naujo frankų perkainuo ' tiki, i ar ne. Grasina atsistaty
visų
dienų dirbo ir prakaitavo^ nuo pat ryto iki vakaro vėlu
dinti.
ti (devalorizuoti).
mos. Už jūsų tokių didelę paramą “Draugas” jūs nepamirš,
bet rūpinsis kiek galėdamas atsilyginti.
KINIJOJ NUŽUDYTAS KA
J. V. KARO LAIVYNAS
Buvo ir Mokių, kurie dainomis visus palinksmino. Ačiū
MOLEY IŠĖJO 16 KABI
GALVA ŽEMYN SKRIDO
TALIKŲ
MISIJON1ERIUS
ir jums už gražias dainas. 1
GRESIA TAIKAI
NETO
Jums iš širdies dėkingas,
f Italų lakūnas Įeit. Falconi
ŠANCHAJUS,
rugp.
28.
—
OTTAWA, Kanada, rugp.
HYDE PARK, N. Y., rugp.
I sumušė galva žemyn skridimo
Kun. J. Mačiuliams* ‘M. I. C.
MIRĖ TIM CR0WE
“Draugo” Administratorius.
28. —į Atsistatydino valstybės 28. — Japonas grafas Soyeš- 'Gauta žinia, kad Hunan prorekordų. Su lėktuvu apsivovinčijos
kinai
plėšikai
nužudė
kad
sekretoriaus padėjėjas prof. ima iš Tokijo pareiškė,
žęs jis iš St. Louis, Mo., ats
katalikų
misijonierių,
kun.
AKOJINIŲ
DARBININKŲ
KURIASI
NAUJAS
Mirė
T.
J.
Crowe,
buvęs
sa
didinamas
J.
Valstybių
karo
R. Moley. Milijoninkas iV. Askrido į Jolietų, I1L Taip skrinitarinio distrikto prezidentas. įdo 3 valandas ir 7 minutas. Jį
SOCIALIZMAS
STREIKAS
tor, prez. Roosevelto bičiulis, laivynas gręsia pasaulio tai bilio Gallego, augustijonų is
panų.
Jo laikais minėtam distrikte lydėjo trys lėktuvai.
nusprendė išleisti žurnalų. Pro kai.
PHILADELPHIA,
Pa.,
labai “šauniai” distrikto iž
PARYŽIUS, rugp. 29.
fesorius Moley bus redakto
Iš Jolieto apsivertęs jis atsDAR 3 SUGAVO
Suskilusios prancūzų socialis- rugp. 28. — Kojinių dirbtuvių das buvo eikvojamas. Su daurium. Žurnalas rems prez.
RIAUŠĖS DEL NAUJŲ
tų partijos dešinysis sparnas, darbininkų organizacija suva- geliu kitų jis pakliuvo teis-, krido į Chicagų,
MOKESČIŲ
Roosevelto administracijų.
HAVANA, Kuba, rugp. 28. kuriam priklauso daugiausia į žiavime nusprendė sukelti ge- man. Nubaustas. Sekė apelia
MIRĖ TRIJŲ KUNIGŲ
ST. PIERRE, St. Pierre sa — Machado priešai dar tris jaunas elementas, steigia nau- j neralinį streikų rugp. 1 d., ka- cija ir jam neteko pakliūti ka
AUTOMOBILIŲ KODAS
MOTINA
la, rugp. 28. — Šioj ir Miųue- jo žymesniuosius šalininkus jovinį socializmų, kuris bus į da darbdaviai atsisakė padidin lėjiman.
PADARYTAS
sugavo.
Paimti
į
Čabanas
tvir
pagrįstas daugiau tautiniu cha į ti atlyginimų ir sumažinti darlon saloje, kurias valdo Pran
tovę.
Machado
brolis
Carlos
Nuo širdies ligos mirė Mrs.
rakteriu, negu kuo kitu. Naujo bo valandas.
NRA KAMPANIJA
WASHINGTON, rugp. 28.- cūzija, kolonijų gubernatorius
Mary Calkins, 3036 Jackson
socializmo rūšis, sakoma, nu-į---------------Prezidentas Rooseveltas pat skyrė naujus mokesčius. Prieš tačiau paspruko.
(’hieagoj vyksta NRA kam bulv., trijų kunigų ir vieno
sikratys internacionalizmu ir TEXAS PASISAKĖ UŽ 21
virtino automobilių pramonės tai sukilo gyventojai. Vienur
ŽEMĖS DREBĖJIMAS
panija. Dirbama, kad kiekvie klieriko motina. Buvo 66 metų
PRIEDĄ
rūpinsis tik savo krašto poli
kodų.
ir kitur pasireiškė riaušės.
KUBOJ
na pramonės ir prekybos įstai amž. Velionė turėjo brolį ku
tika ir gerove.
I
Automobilių gamintojai šiek Prancūzija pasiuntė du karo
DALLAS, Tex., rugp. 28.— ga, kiek didelė, tiek maža, įsi nigų ir dvi seseris vienuoles.
tiek išsiderėjo “open shop” laivus.
HAVANA, rugp. 28. —SanŠios salos yra pietų link nuo •tiago miestų ištiko smarkus Į ATŠAUKĖ KUNIGO IŠTRE- Texaso valstybės piliečiai dau gytų mėlynąjį NRA arų. Viklausimu. Gamintojai turės tei
guma balsų pripažino 21-ųjį suomenė raginama, kad reika-1 PUOLA MIESTO MAJORĄ
MIMĄ
sę darbininkus pasirinkti, žiū Foundlando.
žemės drebėjimas.
priedų, kuriuo panaikinama 18 lūs turėtų tik su turinčiomis ’
---------rint jų užsitarnavimo ir ga
Dalis
Chicagos
piliečių turėMEjXICO CITY, rugp. 28.— -asis konstitucijos priedas — mėlynuosius arus įstaigomis.
bumų ir nepaisant, ar jie prik PROF. KAN. KURAIČIUI jį Seinų Kunigų Seminarijų, o
įjo masinį susirinkimų pietinėj
jų baigęs — į Peterburgo Ka- Iš Hermo8illo, Sonora valsty- prohibicija. ,
SUKAKO 50 M. AMŽ.
lauso kokiai organizacijai, ar
19 ASMENŲ SUŽEISTA •miesto daly. Pareikalauta, kad
talikų Dvasinę Akademijų, bėj, norėta ištremti labai žmone. Tačiau darbininkų organi
f majoras Kelly plačiau išaišKAUNįAS (per paštų)
1909 m. baigė Akademijų ir už nių mylimų katalikų kunigų HINDENBURGAS PAGER
zavimosi jie nevaržys.
Š. m. liepos 4 d. sukako ly parašytų mokslo darbų, gavo M. Portela. Žmonės apeliavo į
Standard Oil Co. of India kintų apie savo pajamas ir aBĖ BUV. KAIZERI
giai 50 metų amžiaus žymiam teologijos magistro laipsnį. gubernatorių Callesų. šis at
na, Whiting, Ind., susprogo pie mokesčių mokėjimų vyriau
NEGALI BANKO UŽDA
Lietuvos katalikiškos visuome Tuo nepasitenkinęs, jis dar šaukė ištrėmimų.
BERLYNAS, rugp. 28. — vienas kubilas su gazolinu. 19 sybei
RYTI
nes vadui ir rūpestingam jau Liuveno ir Munsterio (AVestkurie,
Vokietija vakar minėjo rusų asmenų sužeista. Kai
prof. falijoj) universitete studijavo
kariuomenės nugalėjimo rytų kaip pranešta, pavojingai su Sudegė senoji Chicagos pak
AVASHINGTON, Ind. r. 28. nųjų kartų auklėtojui
PRIEŠ ŽYDUS
raščių sargybos stotiR, buvu
Prūsijoj 1914 metais sukaktu žeisti.
— Vietos banko valdyba pra kan. Pranui Kuraičiui. Gerb. filosofijų ir 1911 m. gavo Liu
si
ties Chicago npės žiotimis.
nešė visiems indėlininkams, Jiibiliejatas yra gerai pažįs vene filosofijos daktaro laips QUEBEC, kanada, rugp. 28.- ves. Iškilmėse dalyvavo ir pre
Šio miesto taryba padarė rezo zidentas Hindenburgas. Jis pa UŽPUOLIKŲ PAŠAUTAS Nesužinota, iš ko pakilo gais
kad jie atsiimtų pinigus. Pa tamas ir artimas katalikiška nį.
ras.
Baigęs mokslus užsieny, pro liucijų, kad vyriausybė neįleis gerbė b. kaizerį.
sakyta, kad bjanko vedimas ne jam jaunimui — pavasarinin
Vakar dienų 64-oje gatvėje,
kams kaip buvęs paskutinius fesorius kan. Pr. Kuraitis nuo tų Kanadon iš Vokietijos pa
apsimokantis.
Į Lincoln parko tvenkinį įkSANTIAGO, Čilė, rugp. 29. arti Ashland avė., smurtininTik maža indėlininkų dalis ketverius metus “Pavasario” 1914 m. profesoriavo Seinų šalinamų žydų.
— Už riaušių kėlimų areštuo kai iš kulkosvaidžio pašovė ne-!rito ir prigėrė Henry Gage,
Kunigų Seminarijoje, o 1922
paklausė ir atsiėmė indėlius. 'Sąjungos Dvasios Vadas.
ta daugiau kaip 50 komunis žinomų einantį šaligatviu vy- 82 m. amž.
Kiti nenori atsiimti. Tad ban Prof. kan. Pr. Kuraitis gimė m. įsikūrus Lietuvos universi
AREŠTUOTAS ITALAS
1883 m. liepos 4 d.
Pavasių tetui buvo pakviestas ir čia(
rų.
ko negalima uždaryti.
LAKŪNAS
tų.
km. (Būblelių valsč.,
Šakių dirbti profesoriaus darbų, j
ORO STOVIS
ROMA, rugp. 28. — Areštuo
BILBAO, Ispanija, rugp. 29.
UŽPUOLĖ KLUBĄ
ŠANCHAJUS, rugp. 28. — apskrity). Pirmąjį mokslų ga Nuo 1929 m. iki šiai dienai jis
Dėl Geltonosios upės potvy vo Naumiesty, iš kur persikė vadovauja Teologijos-Filosofi- tas italų aviacijos kapitonas, — Rūkuose susikūlė du žuvi Penki plėšikai užpuolė Chica CinCAOO IR APYLINKES
nių apie 3,000,000 kinų neteko lęs į Marijampolę lankė ir bai jos Fakultetui, būdamas jo de- Kaltinamas turėjęs santykių ninkų laivai. 11 asmenų pri go klubų ir apie 700 dol. pag — Šiandien numatomas gra
žus oras; vėsiau.
'iu šnipų organizacija.
robė.
gė jos gimnazijų. Iš čia stojo kanas.
pastogės.
gėrė.
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kitąi padėtų savo uždavinius geriau atlikti,
nes Amerikos lietuvių ateitis labiausia nuo
IMIns kasdien. rtskyrus sekmadieniu*
PRENUMERATOS KAINA: Metama — **.00, Pu- jų pareina.
4a» metų — *3.60: Trims mėnesiams — *2.00; Vienam
Žodžiu sakant, pirma praktika Federaci
mėnesiui — 7 6c. Europoje — Metams *7.00; Pusei me
tų — fė.ot. Kopija .0*c.
2334 80. OAKLEY AVĖ., OHIOAOO, ILL.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nefri jos kongresuose organizuoti atskirus vyrų
tu, Jei neprašoma tai padaryti ir neprislunetama tam
A. L. R. K. Federacijos Reikalai
ir moterų posėdžius davė labai gražių rezul
(Ūmini paėto tenklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai. tatų ir dėl to įeikia laukti, kad Federacija
kasdien.
KŪNO U2GRUDIMA8
tpirm negu ateis derlingi ligo
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
kas mct panašiu būdu savo kongresus or
niais sezonai.
ganizuos.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
__. , Gerklės ir nosies trukumai
Oro įtekmė. — Drėgnas, Su
Bendrieji kongreso posėdžiai irgi rpasi
6 rak po piek
žymėjo turiningumu. Visi kongreso dalyviai ?ra
^k dažnai pasikarto- pas orus ja|)uį greitai paveidžiaugėsl kun. Alfonso Lipnicko, Lietuvos I «inn< hJ sa‘' ”-1 P>>intukunai,
į žmogų, ypač, jeigu jis
Katalikų Veikimo Centro Įgaliotinio referair ^dą kaltais ir labai ii-'turi savy aukščiau minėtus
“DRAUGAS”
tu apie Šventuosius Metus ir Katalikų Akci-im^v.K^al?aus 11 ironiško po- nosvje ar gerklėje trukumus,
LITU U AN LAN DAILY FRIEND
ją. Prelegentas taip aiškiai nušvietė tuos J,l>džio ligų. Nosiis užkilusi- yra nej)asįi8ėjęs, ir prie to, nė- Į
Publtshod Daily, Kzcept 8unday.
klausimus, kad visi giliai įsitikino, jog kiek-1 n.ia&. \ia dažna šakių pnezas- ro >saVęS užgrūdinęs. įvykus1
3R1PTION8: One Tsar — *1.00; 8tx Months
— <3.80; Tbree Months — 02.00; One Montk — 71c. vienas katalikas, ar jaunas ar senas, moteris/*111* ir /augiausiai būva pa- staigiam nusišaldimui,
pasi
■nrepe — One Tenr — 97.00; 8lz Months — 90.00;
Copy — .02a
ar vyras, darbininkas, profesionalas ar biz-įsaka padldėjuslų adenoldŲ kl,‘priešinimas prieš mikrobus,
Advertlslng tn "DRAUGAS*’ brings best resulta.
Naujas arkitektūros pavyzdys Šimtmečio Pažangos
Advertlslng rate* on applloatlon.
nierius, turi dėtis prie to darbo, prie kurio , Skystėje. Adtnoidai daugely kurių, kaip nosyje taip ir geparodoje.
Tai federalis paviljonas. Apačioj itališka gon
“DRAUGAS” 2334 a. Oakley Avė, Chicago
atsitikimų neduoda progos ti rklėje, randąsi visuomet, su
šaukia Katalikų Bažnyčios galva — Popie
dola
(laivelis)
parodos lankytojams pasivažinėti.
nkamai suaugti nosies dalims mažėja. Infekcija ima viršų
žius. Prie referato įdomiai kalbėjo kun. M.
ir vrršutiniui dantų kaului, o ir sveikas virsta ligoniu. Prieš
(Sunkios bei storos drapa- gonių, dėvinčių tam tikrų dirKazėnas, dr. P. Atkočiūnas, J. M. gerb. pra
taipgi
ir
dantims.
Sistematindrėgnų,
šaltų
orų
galima
save,
nos,
o svarbiausia kailiniai dė-' žą nuo išsiveržimo. Bet tas
lotas M. Krušas, p. A. Lapinskas, kun. dr.
ga
nosies
ir
gerklės
egzamitaip sakant, užartavoti beijvėti tik laike šalčių ir dau- dar ligos nepagydo, tik apsauK. Matulaitis, p. A. Valančius, kun. M. Ur
KONGRESUI PRAĖJUS
nacija
kaip
vaikams
taip
i?
prie jo laipsniškai prisiprati- giausia tiems, kurie važiuoja.' goja ligonį, kad išsiveržimas
bonavičius, p-nia K. Račkienė ir kiti.
“Garso” redaktoriaus p. Mato Zujaus nuaugusiems yra svarbu, nes|nti< Maudyng šaltame vande- Viršutinės drapanos turi vi-'nedidėtų ir kad nepasispenstų
Šiemet A. L. R. K. Federacijos kongre
1
•
,tik tokiu budu yra galimybės ny arba trinimasis kasdien ša sados atatikti oro permainoms, žarna. Pasigydyti nuo šios li
sas praėjo ypatingu pasisekimu. Jis buvo referatas apie mūsų jaunimų ir draugijų kon surasti ten esančius trukumus ltu vandenimi sušlapintu ra gi apatinės — tik vidutinio gos galima vien operacijos būįvairus ir turiningas savo programa ir taip solidacijų iškėlė labai aktualių klausimų, ku ir juos pašalinti, o sykiu, pa nkšluosčiu daug pagelbsti. Tik storumo dėvimos per visų žie- du. Ar tamstai ji yra reika
rie kongrese gyvai diskusuota. Kun. J. Bal
pat gausingas.
šalinama ne tik šalčiai, bet ne visiems tokia maudynė yra lus). Viduj dirbantiems žmo- linga dabar, tik išekzaminakūnas, p. A. Lapinskas, stud. J. Morkūnas,
ir jų įpėdiniai, kurie labai da patartina. Turintiems inkstu r.ėms didesnė dalis dienos te- vus būtų galima pasakyti. Tuo
Daug įvairumo kongresan įnešė pirmą
p. J. Juozaitis ir visa eilė kitų kongreso at
žnai mėgsta kėsintis prieš žino
kartą mūsų veikimo istorijoj suorganizuoti
stovų pasisakė, kad reikia rūpintis jaunimu, gaus gyvybę ir, jei tik gydy ar širdies ligas šaltų maudy nka praleisti maždaug vasari-! reikalu patariu pamatyti gy
atskiri vyrams. ir moterims posėdžiai, kurie
nių reikia vengti. Tikiuose at nėję temperatūroje. Storos a dvtoją asineniai. Eik prie liejį traukti į mūsų centralines organizacijas.
tojo pagalba nepasirūpinama sitikimuose geriausia atsiklau patinės drapanos jiems nenau-ituvio gydytojo, jei nori gauti
buvo ir gausingi ir įdomūs.
Jei to nedarysime, Amerikos lietuvių veiki
laiku, mirtis laimi kovų. Tie, sti savo gydytojo. Maudynė
dingą, nes vietoj užgrudinimo, »er,l* ir sąžiningą patarnavimų.
Vyrų posėdyje iškeltas vyrų apaštalavi mas dar greitesniu tempu eis mažyn ir su
kuriuos vargina pasikartojan ore bei mankšta vėsiame ka
mo klausimas rado nuoširdaus pritarimo. laiku jis visai išnyks.
padaro kūnų lepesniu ir tikį Reikia nnepamiršti, kad išI ti šalčiai, ypatingai turėtų tai mbaryje taip pat yra naudin labiau pastūmėja prie šalčių. įsiveržimas turi pavojų, jeigu
Kun. Pr. Juro referatas buvo to.priežastimi.
Tokie tai klausimai iškelta šių metų Fe įsidėmėti ir šių nors trumpą ga savęs užgrudinimui prieš
Diskusijos, kuriose dalyvavo žymūs veikėjai
žarna patektų į trūkimo vietą
deracijos kongrese.
Atsakymas P. B. — Yra lipasargų Įgyvendinti praktikon I šalčius.
— dr. A. Rakauskas, p. J. Krikščiūnas, p. A.
ir pasispenstų. Tuomet ligo
Reikia pažymėti, kad ir visas kongresas
Valančius, kun. J. Balkūnas, kun. M. Urbo
nio padėtis atsiranda tarp gy
ėjo gyvai ir išnešė visų eilę svarbių rezoliu-' rėjo būt pagrindu vyskupų kaltinti niilita- to ir Imtvijos vyriausybės pastangoms.
navičius, p. A. Žvirblis ir kiti vyrų apašta
cijų, kurias vykinant į gyveninių, mūsų gy nmu espionazu.
Vyskupo Slogan dienynas yra istoriškas vybės ir mirties. Jei šiam at
lavimo reikalų padarė dar aktualesniu ir
sitikime neatsikreipiania prie
venimas ir veikimas pasidarytų visais at
Rugsėjo m. 16 d. vyskupas grįžo iš vi bolševikams atestatas už jų žiaurybes.
svarbesniu. Visi posėdžio dalyviai aiškiai su
žvilgiais geresnis ir gyvesnis. Iš to būtų nau- zitacijų. Agentai tuoj puolėsi daryti kratų jo
Paskiau vyskupas paeiliuj buvo kalina gydytojo su paskuba, kas duo
prato, kad mūsų Federacija, kuri pasiryžo
da ir Bažnyčiai ir mūsų tauta džiaugtus. Mes 1 namuose. Rado savo pačių paliktas laiškus. mas: Popovo saloje, Solovke, Anzer saloje, da progos užvilkinti nors tik
visus susipratusius lietuvius katalikus įtrau
pasitikime, kad lietuvių visuomenės vadai
Rugsėjo m. 17 d., 4 vai. ryto, vyskupas Vėl Minske, Butirkų kalėjime, Sverdlovske, keletai valandų operacijų, tuo
kti į apaštalavimų, šventų ir išganingų dar
energingai imsis darbo ir tuos nutarimus areštuotas ir išsiųstas į Minsku, iš tenai — Irkucke, Krasnojarske, Jenlsieiske, Turuelian- met jau nelieka vilties išsige
bų dirba. Posėdyje iškelta mintis organizuoti
lbėti.
stengsis įvykinti.
į Liubiankos kalėjimų 2 nr. Maskvoje, o jau ske (arktiko srity) ir kitose vietose.
kolonijose vyrų švietimo ir pasikalbėjimo ra
Federacijos naujai išrinktiems vadams sausio mėnesį — į Butirkų kalėjimų Petrapi
Gegužės m., 1928 m., vyskupo Sloskano
Atsakyrtias S. S. — Jeigu
telius taip pat rado pritarimo ir, reikia ma
(centro valdybei) linkime ko geriausio pa ly.
kojas ištiko stabligė, jis žymiai apkurto. Ta- j nosies pertvara yra netiksliai
nyti, ras pritarimo ir plačioje visuomenėje.
sisekimo vadovauti mūsų organizuotai visuo niam vagone!
da paimtas ligoninėn, kur išbuvo vos keletą ' nuaugusi — kreiva, atitaisyti
Gausingame moterų posėdyje labai gy menei ir stiprinti Amerikos lietuvių katalikų
Dienynas apima ir sunkiuosius darbus dienų ir grąžintas į sunkųjį darbų.
jų galima vien tik operacija.
vai svarstyta moters vaidmuo katalikiškam vienybę.
ir baisų-'kalinių sargų žvėriškumų. Sargai
1930 m. vyskupas visiškai jėgų neteko Jokie specialiai paruošti “filir tautiškam veikime. Kun. dr. K. Matulaitis
daugiausia yra skirti iš žiauriausiųjų krimi dirbti darbą, į kojas grįžo stabligė, tad jis lers” pertvaros atvaryinni į
VYSKUPO SLOSKANO DIENYNAS
paskaitė tuo klausimu turiningų referatų. Jį
nalistų. Dažnai buvo priverstas dirbti per 24 pasiųstas į Mogilevą ir ten paleistas. Praėjus vietą negelbės, o be to, dar
įdomiai diskusavo p-nia A. Nausėdienė, pDrauge” buvo rašyta apie vyskupų valandas be pertraukos. Sibire buvo uždary- 7 dienoms jis vėl suimtas nežinia dėl ko ir,tokių cftdų niekas nėra išrania S. Sakaiienė, p-nia K. Račkienė, p-lė Gal- Sloskanų, kurs per penkerius metus Rusijoj j tas be langu ii neapšildomuose barakuose per už kų.
dęs.
naitė, p-lė Ivinskaitė, p-lė Gurinskaitė, p-nia ir Sibire bolševikų buvo kalinamas ir sun 30 ligi 60 laipsnių žemiau zero šalčius, arba
Kilnojantis iš vienų vietų į kitas, vysku Visupirma, tamstos nosies
Poškienė ir kitos. Posėdyje pasireiškė dide kiaisiais darbais kankinamas.
vasarą — stačiai tarp uodų spiečių.
pas visumet arba buvo vežamas paprastu ka pertvara greičiausiai gal yra
lio susirūpinimo, kad mūsų moterys būtų švie
Vatikano laikraštis “Osservatore Roma
Dėl tų tiesiog nežmoniškų gyvenimo są lėjimo vagonu, arba turėjo pėsčias žygiuoti normali, taigi po “atitaisy
sios, veiklios ir katalikiškame ir tautiškame no” paskelbė vyskupo kentėjimų dienyną. lygų daug kalinių mirdavo. Nebuvo nei at su kitais kaliniais. Dažnai 65 mylių tolumą mo” su “fillers” ji bus kaip
veikime. Šviesi, gerai išauklėta tikinti ir Tai begalo įdomus. Štai sutrauka iš dienyno: vangos, nei tinknmesniojo maisto, o ir kuo nueidavo su ne mažu našulin. Vienam atsiti buvo, o tas gudrus skvmeris
tautiškai susipratusi moteris — tautos atei
Rugsėjo m. 4 d., 1927 m., vyskupui ne blogiausiojo maisto visnmet buvo per mažai. kime jis traukiniu buvo vežamas net 900 my pasigirs.
tis. Tokia išvada buvo padalyta. Ir dėl to sant namie du čekos agentai kažkaip pakliū- Taip pat nė tinkamų drabužių.
lių ir tas ėmė 35 paras. Pagalvokite apie to Sveikatos reikaluose nesi
Federacija ne be reikalo stengiasi mergai vo į jo namus. Už vieno paveikslo ir albume
Po penkerių metų didelių kentėjimų vys kio ilgo laiko kelionę uždugnytam bagaži kreipk prie svetimų, jei ne
tes ir moteris suorganizuoti, kad jos viena agentai paliko klastuotus laiškūs, kurie tu- kupas pagaliau paleistas, ačiū Šventojo Sos- niame vagone.
nori būti apgautu.

“DRAUGAS”

Milžinas

VILNIAUS ŠVENTYKLOSE
(Tęsinys)
savo insignijas aukščiau rimčiau iškelia,
savo eiles glaudžiau suneria ir dar smar
kiau, ir dar skambiau užgieda: “Marija,
Marija...”
— Ir visi slenka į Aušros Vartus,
tenai — pas savo Vilniaus Motiną...
Tokios lietuviškos procesijos beveik
kas savaite Vilniun ateina — nuo Šven
čionių, nuo Vidžių, nuo Ašmenos, Lydos,
Trakų ir nuo Seinų. Prasideda jos anksty
buoju pavasariu, nno šv. Kryžiaus atra
dimo gegužės 3 d., — tada atidaromas
procesijų sezonas, — ir traukiasi ligi pa
čio vėlybojo rudens, iki spalių mėn., ka
da procesijos uždaromos...
Gražios, labai pritaikintos ir jaudi• nančios esti Aušros Vartų pamaldos. An
ksti, jau penktą valandą jos prasideda
ir užtrunka iki pat dvyliktos. Anksčiau
siai atlaikomos mišios Vilniaus tarnai
tėms, kurios, patikusios dar miegančius
savo ponus, pačios eina į artimesnes baž
nyčias katalikiškai prailėti savo darbo
dienos. Daugiausia renkasi Aušros Var

LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENYBE

tuose. Čia isklauso ankstyvų šv. Mišių. nekalčiausius meno žiedus Marijai paau
Kasdien 8 vai. laikoma Aušros Vartų su koja; Marijui jie savo širdis sujaudina,
ma, kuri būna visada graži ir gausi .mat Marijai pasiveda su visais savo artisti
dininkais. Visų pirma įvyksta Paveikslo niais jausmais, Marijai jie pasiskundžia
atidarymas, kurį lydi šventa giesmė arba dėl nelaimingiausių savo tragedijų...
iškilmingas maršas. Paskui eina pamal
Myliu aš Vilniaus artistus — jie taip
dos; jų metu griežia vargonai, ir klūpo gražiai mano motinai Marijai, Vilniaus ir
dami gatvėje žmonės gieda vargonuojamas Lietuvos Karalienei, jie taip gražiai jai
giesmes. Tuo laiku judėjimas Aušros Var savo duoklę atnašauja. Trokšto ir aš būti
tų gatve yra sulaikomas. Po sumos žmo rašto menininkas bei artistas.
nės dar ilgai nesisk irsto ir nuolatos čia
Bet ateina Vilniaus povakaris. Ištini-’
pat klūpo. V ėliau atvykusieji svečiai ku- 1 ša penktoji valanda. Aušros Vartuose pranigai laiko tyliąsias mišias prie stebuk sideda Panelės Švenčiausios Litanija...
lingojo Paveikslo, bet kartais ir nelengva
Ak, tada būna gražu! Ak, šventas
patekti prie Altoriaus, nes dėl gausumo mūsų Vilnios! Ak, laimingi mes, lietu
norinčiųjų laikyti neužtenka nė laiko...
viai!
Visomis dienomis ir ypačiai šeštadie
šeštadieniais tokios Aušros Vartų su
mos 8 v. buna labai meniškos ir jaudi ninis sueina į Litaniją visas Vilnius. Anančios. Tada čionai renkasi visi Vilniaus teina darbininkai, vykdami nuo savo dar
artistai, atsineša įvairius ir visokius sa bo; ateinu nmatininkai, palikę savo skur
vo muzikos instrumentus ir visą laiką jie džias dirbtuves; ateina valdininkai, pareikšdami savo religinį nusistatymą; atei
griežia, gieda ir meldžiasi.
Artistų muzika sujaudina visą mūsą na daugumas miestėnų, knrie paprastai
Vilnių; artistų giesmė patinka Gražiajai mėgsta visokias iškilmes ir ceremonijas,
Aušros Vartų Mergelei; artistų malda, ir pagaliau į Litanijų ateina visi Vilniaus
gimstanti tragiškoje širdyje, ir meniškai ponai ir ponios, kurie, išėję vakarinin
išreiškiama, I>ievo išklausoma ir danguje spacieran, pirmiausia lankosi savo myli
yra sėkmingu. Vilniečiai myli ir gerbia muose Aušros Vartuose...
Visi čionai gatvėje suklaupia, visi
savo artistus — jie ne savanaudžiai, jie

gieda ir meldžiasi, visi iš vieno susily
gina ir susivienija. O vilniečiai — vie
ningi žmonės, jie broliškai gyvena, jie vi
si draugai...
čiona^ Litanijos metu, vėl suskamliėjo artistų instrumentai, vėl nuaidi me
niška giesmė, vėl kartojasi artistų vidaus
tragedija...
O žmonių gatvėje daug, daug — ro
dos, kilometras; o bendroji Litanijos gies
mė garsi, skambi — tarytum visas Vil
nius gieda; o visos maldos ir palaimini
mai Aušros Vartų Karalienei, mūsų Ma
rijai, labai patinka — patiko Dievo Mo
linai lietuviu Sostinė!..
NUSIPIRKO SAU MOTINĄ

Vienam jaunam menininkui, gyvenan
čiam Paryžiuje kartą prireikė motinos.
Jis turėjo parodyti pirkėjui moteriškę,
kuri patvirtintų esanti jo motina. Ilgai
jis ieškojo senutės ir pagaliau prie vie
nos kertės sutiko malonaus veido mote
riškę. Susiderėjo, kad toji už 300 frankų
bus jo motina ištisą mėnesį. Pirkėjas pa
tikėjo ir nupirko paveikslus, atidnodamas
pinigus jaunojo menininko “motinai”.
Gavus pinigus moteriškė nepanorėjo juo.!

menininkui atiduoti. Bet čia pasitaikė lai
mė. Menininkas turėjo mylimąją, kuri,
kaip Dievas lėmė, pasirodė, buvo tikra
menininko “motinos” duktė. Ji privertė
savo motiną atiduoti menininkui pinigus
gautus už jo paveikslus. Po to, jaunieji
apsivedė.
MIESTAS, KUR SAULĖ NUSILEI
DŽIA DU KARTU PER DIENĄ

Saulę nusileidžiant du kartu per die
ną galima matyti Anglijoje, Stafordo apy
linkėje, nedideliame mieste Likę. Miestas
guli klony iš vakarų pusės netoli jo yra
dideli kainai. Šitie kalnai labai vandens
išrausti. Apatinėj kalnų juostoj vienoj
vietoj yra kiaurai vandens išrausta di
delė anga. Būna taip; vakarėjant, saulė
nusileidžia už kalnų ateina vakaras; pra
deda temti, vis labiau ir labiau. Prasliųkus kai kuriam laikui ima vėl švisti ir
staiga kalno angoj, apie kurią čia buvo
minėta pasirodo kraštas nusileidžiančios
saulės, šis kraštas greitai didėja, paga
liau kalno skylėj pasirodo visas saulės
skritulys. Miestas vėl apsiiviečia saulės
spinduliais. Paskui saulė vėl nusileidžia.

Antradienis, rugp. 29 d., 1933
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KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,
TVATERBURY, CONN.

Administratorius

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,
AVATERBURY, CONN.

savo kalboje paminėjo Mar-.nešiu išvyko Europon GeneraGimimo Sukaktis
kalo. Bet streikas pasibaigė da Kolegija yra inkorporuota
kūnų šeimynų kaipo vienų pa-jlėn Marijonų kapitulon Ryme Rugp. 20 d. viena lietuvių
Įrbininkų laimėjimu ir Keller- Connecticut valstijoje.
vyzdingiausių Worces.teryje, iŠ ir šiaip jau įvairiais reikalais porelė ir jų dukrelė minėjo
Heuman-Thompson kompanija
KUN. MARKŪNO PRI
]4>hai
malonu,
kad
ir
a5
'
buvo priversta taikintis; jau Norintieji savo vaikus sių
kurios kilo du vienuoliai ir dvi vedamas, žada jau neužilgo'gimimo sukaktis būtent, tėvai
MICIJOS
vienuolės. Paminėjo ir Thomp- grįžti Amerikon. Išplaukia lai [60 metų amžiaus, o duktė Ona ben* kiek galiu prisidėti prie jpaHįra^ sutartį su Amalga sti į aukštesnius mokslus, ra
šykite adresu:
son’o lietuvių kolegijų ir ben vu “Berengaria” rugsėjo 2 d. 21 metų. Tai gerb. Kripų geį .bendradarbiavimo vienatiniam jn,eįty unija.
Rugpiūčio 20 d. kun. Ado drai visų’ Marijonų kongrega Rugsėjo 6 d. jau tikisi būti 'myna iš East Granby. Ta pro- Į'Mėnraščiui Amerikoje, bent
MARIANAPOLIS COLLEGE
Rugpiūčio 20 d. Šv. Mari
mas Markūnas, M. I. C., ne cijų, tikėdamasis jog ji atei Amerikoj
ga jiems buvo suruošta “sur parašymu žinučių iš šio mieThompson, Ccnn.
jos Panos į Dangų Ėmimo mo
seniai atvykęs iš Romos, lai tyje atneš žmonėms nemaža
prise party” pas sūnų Matų įsto lietuvh* gyvenimo. Mano
terų pašalpinė draugija minėVisi nekantraudami laukia
kė iškilmingąsias šv. Mišias naudos.
Krinfl
Hartford’e
Susirinko,pareiga yra ir bus aprašinėti .
,T.
Knpų
art o e. Susirinko
lietuvių gyvenimų P° savo metin« fventę‘ Vlso
isos
KNYGOS
grįžtant,
nes
nori
išgirsti
įAmerikoj Šv. Kazimiero, Wor Pabaigus majorui kalbėti,
daug brangių svečių, kaip tai
neiuvių gyveninių,
<4.^
-•„ w-.
Parašė
jų darbus tėvvnės ir Bažny-inares ",n eorpore” eJ° pr,e
cester, Mass., lietuvių parapi gerb. primicijantas savo kal spfldžių iš Lietuvos gyveni
.
.
mo, šv. Metų iškilmių ir kitų kuni«ai Amb<>tas’ Valantieji,
1 Dievo Stalo. Be to, buvo pa Kun. Dr. K. Matulaitis, M.I.O.
jos bažnyčioje. Gerb. primici- boj dėkojo susirinkusiems už žymesnię 5^^ kurias at. ' Abromaitis, Gradeekis, Karlo- ėios labui.
$1.00
šventinta vėliava ir Šv. M. P. Dorybės
jantui ąsistavo kun. A. Pet
jų atsilankymų, paramų, pra- lankg to-e kelionėje.
!nas ir pats tavų soiemniaantų Rocliesterio lietuvių darbai statula — dovana nuo drau-Į Kristaus Patarimų Ke
raitis, šv. Kazimiero parapi šydamas visų maldos, idant
! sūnus kun. Kripas. Be to, bu- yra gerai žinomi ne tiktai A- gijos paminėjimui 25 metų —liais
$1.00
jos klebonas ir kun. S. Vemb Dievas palaimintų naujose pa Sykiu grįžta naujokų magis- vo vjsa didelė Kripų šeimyna,1
menkoje, bet ir Lietuvoje. Tr, sidabrinio jubiliejaus, — kurį Perkant visas kartu $4.0J
rė. Įspūdingų pamokslų pasa reigose.
tras kun. V. Kulikauskas, M. jų giminės ir draugai.
ištikrųjų galima sakyti, kad moterys iškilmingai minėjo Sielos Takai Tobulybėn 1.00
kė kun. J. Jakaitis, M. I. C.,
I. C., ir kun. prof. J. Vaitke
Primicijų Įspūdis
Misijonieriaus Užra
Po skanių pietų, toastmas- nors maža mūsų kolonija, bet' pradžioje liepos mėnesio.
^larianapolio kolegijos virši- Per pamaldas nuolat statė vičius, M. I. Cšai (Brolių Marijonų
Vyturys
teris kun. Kripas pakvietė pa- darbais ^ra Pralenkusi visas
įkas. šv. Mišiose dalyvavo
• Provincijos Taryba
si prieš akis vyraujanti min
Vertimas)
$1.25
kalbėti visus kunigus, kurie kad ir skaitlingesnes lietuviais
fimicijanto tėveliai, primici- tis, būtent: kokio džiaugsmo Naujųjų Amerikos Marijonų
Kripams sudėjo gražių linkė-|k(donGas Amerikoje, pav., auŠias knygas galite gauti
janto brolis — klierikas Ma susilaukia žmogus atsiekęs sa provincijos tarybų sudaro šie
jimų. Visi linkėjo sulaukti iriomis Lietuvos nepriklausom y
“Draugo” Knygyne,
rijonas, P. Merkimas, primicivo tikslo ir kokių laimę tai asmenys: kun. J. Jakaitis, M. tėvams ir dukrelei šimto me- bed atJ?auti, Lietuvos Laisvės į
2334 S. Oakley Avė.
janto seserys — vienuolės Ka- priduoda tėveliams. Kunigą”, I. C., Provincijolas, Patarėjai
Pask. bonų pirkime ir t.t. Bile
tų.
Iš
svietiškių
kalbėjo
Krizimieriėtės, Sesuo M. Pulchesiekdamas savo idealo, susi- — kun. V. Kulikauskas, M. T. pienės brolis Aleksandras Plu koks darbas Lietuvos labui
rija ir Sesuo M. Aųuinata, J.
KOMUNISTAI KUBOS
_ ,
,
_
, . „
duria su įvairiais keblumais C., kun. Dr. J. Navickas, M. I. ngė iš Poųuonock, Conn., Mv- Rocliesterio lietuvių nebuvo
Dambrauskas, J. Andnukka, bd varga;R, kurie atima jain C., kun. J. Mačiulionis, M. I.
praleistas. O tas buvo dėl to, Kolegija turi astuonių me
SALOJE
J. Batruža.tia ir
sveikatos ;r *
Ta. C., ir kun. A. Bublys, M. I. C-, kolas Rūkas iš Buckland, kad mes visada turėjome ir jtų mokslo kursų. Pirmieji ke
nyria žmonių Laika sv. Miiių, fiau ja0R aagaWjęs k istvPr?, Ekonomas kun. Pranas Skruo- Conn., Domicėlė Gegeckienė
HAVANA, rugp. 28. — Ke(Mato Kripo sesuo), Kaz. Ba turime gerus dvasios vadus, 'furį metai yra Aukštesnės Modenis.
Pa™P*'
E’ pajunta tokį
lietuvius-tėvynainius. tykios — Classical High lėtas komunistų užpuolė darbi
kienė iš Burnside, jaunasis tikrus
jos choras, o solo Apol. Stočdžiaugsmų, kurio negalima nei
Lietuvos Marijonų tarybų
Kazimieras Rūkas iš Burnside, Nėra reikalo minėti apie di- Scliool — kursas; Antroji da- ninkų susirinkimų. Kovos me
kifltė
apibudinti...
sudaro:
paskui visi tėvų Kripų sūnūs. delius darbus, nuveiktus bu- jįg _ tai keturių metų kole- tu 3 asmenys nužudyta ir daug
vusjo a. a. klebono kun. J. 'gijos kursas.
7 vai. vakare, gerb. kun.
sužeista. Policija patyrė, kad
Tuo džiaugsmu daugiausia Kun. Gergelis, M. I. C., Pro Matas ir jo žmona, (kuri su
Kasakaicio.
Dabartinis
kleboj
Marianapolis
yra
vienatine
Markūnui pagerbti, parapijos dalinasi'tėveliai, kurie jaučia vincijolas, Patarėjai — kun. manė sumošti paminėjimų ir
Kubos komunistams vadovavo
salėje buvo surengtas bankie- si ypatinga Dievo malone ap Dr. Totoraitis, M. I. C., kun. daugiausiai pasidarbavo), An-inas kun’ J°nas Hakšys vra kolegija, kurioje lietuviai jau- iš New Yorko atvykę komunis
tas. Be tėvelių, brolio ir gi dovanoti, galėdami paaukoti P. Andziulis, M. I. * C., kun. tanas, Juozas, kun. Jonas, Vi- ltaip pat gerai žinomas lr Pa"'nuoliai yra auklėjami tikybi- tai agitatoriai. Riaušes numal
minių, dalyvavo eilė dvasiški- mylimąjį sūnų Jo tarnystei. Kazakas, M. I. C., ir kun. Dr. ncas ir Edvardas. Ant galo ' ž!stainas Amerikos lietuvių, nėje ir tautinėje dvasioje.
šiuo kariuomenė.
kalbėjo patys solemnizantai. ,kaipo karštas lietuvis patri>-'
jos ir profesijonalų ir daug Tačiau kun. barkūno tėveliai K. Matulaitis, M. I. C.
žmonių. Labai sumaniai vaka esti tuo laimingesni, jog juoTėvas Matas Kripas dėkojo tas ir tikras Dievo tarnas. Jo
Svečiai
rų vedė parapijos klebonas, du yra paaukoję Dievui dar Per P^tsrųjų savaitę Ma- visiems už viskų. Motina Kri- vadovaujami lietuviai visada
kun. A. Petraitis. Kalbėjo kitų sūnų Marijonų kongre- r>anaP0^° Kolegijoj lankėsi: pienė taip pat gražiai dėkojo gražiai pasirodo visuose darkun. J. Vaitekūnas, Šv. Kazi gacijai ir dvi dukteris, kurios kun- Ambotas, Švč. Trejybės, Tižiems už atsilankymu Ony-.buoM' Nesigėdyčiau, sako jis,
miero, Providence, R. I., pa tarnauja Dievui Seserų Kaži- Hartford, Conn., parapijos kle tė taip pat visiems ir už vis-; Tažiuoti IMr vis» Pasauli R" Pavasario Balsai, Maironio, 120 pusi............................ $0.75
Su Baltu Nuometu, J. Augustaitytės-Vaičiūnienės,
rapijos klebonas, kun. V. Pui- mieriečių vienuolijoje.
Čia Į^onas» ^un- S- Vembrė ir Se- kų padėkojo. Solemnizantai ga savo parapijonais, nes žinau,
230 pusi........................................................................ $0.50
dokas, AuSros Vartų, Worees „ , . matosi
,į
DieT0 serys Kazimierietės, Sesuo M. vo daug ir gražių dovanų, kil kad jie niekur gėdos nepadaVainikai,
Naujesniosios Poezijos Antologija, paruošė
♦
'M'nr.r,
„ •’
°
n
• n
-»r r,
"
ter,
Mass., parapijos vikaras,
Cecilija
ir
Sesuo
M.
Gregorija
rias,
sakė,
brangins
per
visų
r
^
s
’
K. Binkis, 230 pusi.................................................. $1.00
malonė ir Apvaizda ir ši iš
Vasaros metu, be kelių iš- Cit, Paklausykit!, Rinktinos poetų eilės, surinko L.
kun. S. Vembrė, advokatai p. rinktoji šeimyna džiaugias! iš Worcester, Mass.
savo gyvenimų. Ona nuo savo
Milleris ir p. Baublys iš Wor- tuo džiaugsmu bei ramybe, ku
Gira, 190 pusi............................................. ;.............. $0.50
brolių gavo dovanų ‘Cedar važiavimų-piknikų, nieko to
Kurijos Sekretorius
cester, Mass. ir Dr. Bergan. rių retai patiria šio pasaulio
Gauta žinia, jog kun. Dr. Hope Chest’. Paskui visi link kio ypatingo nenuveikta, bet Rudens Aidai, Adomo Jakšto, 1(K) pusi........................... $0.60
Kristijono Duonelaičio Raštai, sutaisė J. Šlapelis, 88
Tarp kalbų, choro nariai pa žmonės.
Raščiukas yra paskirtas Kau sminosi, kun. Gradeckiui ska atėjus rudeniui visi ruošiasi
pusi................ *................................................................. $0.45
prie smarkaus veikimo. Visas
dainavo vienų kitų dainų.
no Metropolijos kurijos sekre mbinant pianu.
Kun. Dr. Navickas grįžta
veikimas ateityje bus plačiai Padangėse, J. Sakalo ir Dasaičio, 128 pusi................... $0.30
Kun. Dr. J. Navickas, M. torium. Kun. Raščiukas apsi
Brėkšta, Poema, M. Vaitkaus, 38 pusi.......................... $0.30
Dalyvavo ir kalbėjo taiposaprašytas
dienraštyje
“
Drau

Tėvynės Keliais, Liūdo Giros, 64 pusi........................ $0.25
gi ir Worcester’io miesto ma T. C., Marianapolio Kolegijos gyveno pas Marijonus, Kaune.
ge.”
Meilė, M. Gustaičio, 24 pusi................................................ $0.15
Kun.
Dr.
Raščiukas
yra.
ge

joras Mahoney. Gerb. majoras direktorius, kurs prieš du mėGamtos
atžvilgiu,
RochesteAureolė, Oratorija, M. Gustaičio, 24 pusi....................... $0.10
rai žinomas Amerikos lietu
rio miestas yra nepaprastai Tėvynės Ašaros, M. Gustaičio, 24 pusi........................... $0.10
viams, nes jis kadaise yra bu PARAPIJOS PIKNIKAS
GALIME GAUTI “DRAUGO” KNYGYNE
gražus. Gyventi čia labai ma
vęs Šv. Kazimiero draugijos
Ateikite
patys, arba pasiųskite pinigus laišku.
atstovas Amerikoj, jos reika Šv. Juozapo parapija turė lonu. Viena tiktai bėda, kad
jo savo trečių iš eilės ir pas be stud. Jono Č. Morkūno ir
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir lais važinėjo po lietuvių ko kutinį šįmet piknikų. Nors
grabdriaus Jurgio Ardzvičiaus
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau lonijas ir tų draugijų plačiai
žmonių nelabai daug atsilankė, -Savage neturime profesijona
simus;
praplatino Amerikoje.
tačiau tikimosi, kad pelno pa lų. Būtų labai pageidaujama,
2334 South Oakley Avenue.,
A J. Miciūnas (L. K.)
2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos
rapijai liks. Gaila, kad žmo kad apsigyventų pas mus lie
CHICAGO, ILLINOIS
klausimus;
nės kartais nenori patys save tuvis gydytojas, advokatas ir
Žinių skyrius iš virę lietuvių kolonijų Amerikoje;
remti. Kartais lietuviai važiuo vaistininkas, kurie galėtų gra
ja
ir pas žydus ir jiems dau žų pragyvenimų padaryti. Ta
Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
SV. TREJYBĖS LIETUVIŲ giau nuveža centų, negu duo da mūsų darbai būtų dar žy
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampinirfkaa);
da savo parapijai.. Kiekvieno mesni.
PARAPIJOS SUKAKTIS
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
gero kataliko yra pareiga re Iš darbo lauko dar negali
GREIČIAUSI PASAULY LAIVAI
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
Rugpiūčio 20 d. sukako 30 mti ir užlaikyti parapijų. Kie ma labai pasididžiuoti. Apie
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų metų lietuvių bažnyčiai. Čia kvieno mūsų gimimas, ištisas vidurį vasaros jau rodėsi, kad
apie sveikatų;
sėkmingai ir ilgai klebonauja gyvenimas ir mirtis negali a- viskas pagerės, bet dabartiniu
gerb. kunigas Ambotas, pa- psieiti be bažnyčios. Bažnyčia laiku didžiausia Rochesterio
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;
gelbininku yra kun. Ed. Gra- yra tavo geriausia patarėja ir pramonė (rūbų siuvimas) vėl
10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
padėjėja; niekas tiek nepade pradeda rodyti neveiklumų.
deckis.
11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojams kiek skai Praeitų sekmadienį lietuviai da žmonėms, kaip bažnyčia. Kitos pramonės rodo šiek tiek
tytojams;
su savo gerbiamu klebonu šve Lietuviai, žiūrėkime į savo pa gyvumo ir tikimosi, kad vy
12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintėlį tautinės ntė šių sukaktį. Mišias šv. lai rapijų, kaip į savo pačių rei riausybės kodų priėmus, žmo
ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.
nių būtis žymiai pagerės. Gai
kė kun. GradeckiR; jam asis kalų.
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS. tavo pats gerb. klebonas ir C. L 0. Diena — Olimpiada la tik, kad tas vyriausybės
Bremerbavene užtikrina labai patogių
kodas
labai
lėtai
pravedamas.
Viskas
jau
prirengta
mūsų
kun.
Abromaitis.
Pritaikintų
kelionę į LIETUVĄ
•Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
Prieš
kelias
savaites
vienoje
antrai
metinei
C.
Lt
C.
Dienai
pamokslų
pasakė
Waterbury
’
o
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa
ARBA KEIJAIKITE ^*^^1 I Ik A OI IO
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.
klebonas kun. J. J. Valantie- — olimpiadai. Tikimės sulauk iš didžiausių rūbų siuvimo fi
F.KSPRRSINIV h
Ų |V| PQ
• _
• I
1 ti iš p. Lukšio žinių, kada jis rmoj įvyko darbininkų strei
JUS.
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba
Visi lietuviai džiaugiasi, mi atvažiuos C. L. C. Dienų — kas, kuriame buvo ir riaušių
nėdami brangių sukaktį. Hart olimpiadų1 nutraukti į juda- ir smarkaus Rusikirtimo su po
licija, kada pastaroji pradėjo
fordo lietuvių kolonija pavyz mns-kalbamus paveikslus.
130 W. Raadolph St., Chicatfo
2334 S. OAKLEY AVENUE,
dinga, bažnyčia yra didelė ir Jau esame tikri, kad sutrau naudoti ašarines bombas strei
ksime iki 3,000 lietuvių.
kierių išvaikymui be jokio reL
Chicago, Illinois
graži.
I
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mentu galėjo gauti iš Komer- . Išvada rodos savaime aiškė- hours, or somętimą between
eijos Departamento leidimą ir ju, kad ne pinigų stoka ir ne 2.24 A. M. and 7:24 A. M.
Prašau Į Mano Kampelį
galėjo sumokėti 100 dol. už permitas buvo “Lituanicos” Greemvich Time of tbe 17th.
<*.isu prut Kamcsninkas
telegramas, bet jie tam tik katastrofos prięžastis, bet kas VVhile it is recognized tliat
rais sumetimais to “permito” kitas. Amerikos meteorologis- tbe fuel earried would, under
PRAŠAU NESIJUOKTI
Vii •mini Kauno-restorane, pi
noėmė ir Į priminimus ati*a- tas Dr. J. H. Kimball, su ku- siinple flying eonditions and
-------lieeiui H. K., neturint pinigų
kydavo: pats permitas mūsų riuo mūsų lakūnai buvo nuo- under rigid eeonomv, have
Žinote, ar ne, ale Skotai yra apmokėti bilus už myli) (vul
visvien per Atlantą neperkels, lutiniame kontakte, analizuo- •usted anothe'r five or possilabai stindži žmonės. Visokių gį), vaiteliai nuvilko kauti)
K. Oficialūs žinios iš Wa- damas Lituanicos” puolimo bly ten hours longer, it is
anekdotų ir funių yra apie numovė kelnes, nuavė šiušus,
sliington, 1). C. suko, kad kn priežastį, yra pareiškęs tokią believed that under the čirjuos prirašyta. Vienas tokių a- atėmė revolverį, o jį pat j išdaugi kap. Darius nepristatė nuomonę:
cumstanees
attending this
nekdotų, kaip skačnienas ge- varė.
100 dol. Komercijos Departa- i “j.’roni the inforniation a- fliglit the supply mušt have
rino savo žemę, prašyto įsi- j----------mentui už telegrafavimą atsi vaįiable įt appears tliat the been nearly exhausted when
prašė į mano kampelį,Štai jis:' Svečiuose pas Pusduonius
klausinių
toms valstybėms, per fjįgi,t was skillfully executed. the crash occurred”.
Vienas skotas savo ūky tu- an^ jjen jįęj0 kalba apie laiškarina lakūnai ketino ar ga- „ was the plan
er08S the
rėjo sklypą sunkios naudoji kų rašymą. Jonas Cibulinska*
Kaip yra žinoma,
Įėjo skristi, tai tas atsiklau- Xewfoundland Coast near tre nicos” tragingas galas yra
m ui beveik netinkamos žemės. pasigyrė, katĮ savo gyvenime
simas buvo padarytas paštu isjanj of Fogo; thenee on a druopiausiai tyrinėjamas ten
Ilgai laužė galvą, kaip nenau jis nėra rašęs laiško svetimam
dar birželio mėn. 19 dieną Great Circle to North Seot-1 vlironmp
dojamą žemės sklypą be dide žmogui.
laciau liepos m. 1.) d., Li- iand; thenee aeross the North!
lio vargo ir pastangą galima
— Ugi Magdei! — atsiliepė
Su pagarba,
tdanicos ’ išskridimo dienoje, yea įo the Coast which wa«:
būtų paversti derlinga. Paga
vienas iš svečių.
P. žadeikis,
Vašingtonas ne iš visų atsi- to be followed to the deatinaliau jam atėjo į galvą gudri
Namų reikmenų salėje, Šimtmečio Pažangos paro
—
Magdė
mano
svithart,
mintis.
klaustų valstybių tebuvo g&- tion. Tbe plan seems to have Lietuvos General. Konsulas
doje, L. Westergren. demonstruoja “Miss 1633” ir
Tos pačios dienos vakarą l a^sa^ Cibulinskas,
o gal
vęs atsakymus, ir pasekmėje been earried out, notwithstan 1
“Migs 1933” moderniškų namų rikio ir šeimininkavimo
bus
ir
mano
žmona.
Taigi
čia
reikiamo permito lakūnams ding very difficult navigation.
škotas išėjo su kastuvu ir
būdus. Šis paviljonas ypač įdomus moterims.
duoti nebuvo pasiryžęs. Koburiu į lauką, pakasinėjo tru- ^au ne sve^inas žmogus,
“Considering the difficult'’
vo Kauno draugais 1927 me šiais žodžiais: “L-ituaniea” y-'inercijos Departamentas bėtgi|f|yįng weather both over the
pūtį ir grįžo namo su senoviš
Vakar
pas
dr.
Žaliabarštį
ŽaliabarStįl tais prieš grįžtant Čikagon, ra savastis ir vinis
viltis ne vien buvo pareiškęs savo nuomo- Atlantie and over Western
ka’ sidabrine žvakyde. Kitą
dieną apie nepaprastą radini užėjo Vincas Gabalaitis ir su- kaP- Darius buvo paklaustas: Dariaus irGirėno, bet irvisų nę, kad neturi nieko priesin- Europe, it seems reasonable
' kada pasimatysim! Kapitonas lietuvių; kai jūroselaivui iš go šiam transatlantiniam skri to assume a consuniption of
jau žinojo visas kaimas ir pla- ko;
ti apylinkė. Nuo tos dienosi' —Dak, kokių dalį man skir- jatsake: “As iš Amerikos par- tinka nelaimė, laivo kapito dimui ir kad skaito “Litna 17-18 gallons per hour. Thus,
nenaudojamaine škotosklype
si nuo paciento, kuristik ką brisiu!
Dėl tos Lietuvon nas gremzda jūros dugnan sy-!nieą” šiam tikslui tinkamai į- tbe 779 gallons earried would
prasidėjo spartusdarbas. Va- iš ofiso išėjo.
parskridimo idėjos” kap. In kiu su savo laivu; “Lituani Įrengtą (airuorthy) ir pačius be exhausted in 40 to 45
Nesirūpink niežėji
karais į sklypą traukė žmonės i
Kai
kas už k^f nU8te.|riu8 dirbo Vis* laik^ būdanias cą mudu pristatysiva į Kau- Į lakūnus kompetentingus.
mu,
pleiskanomis,
,
..
.
.
.Amerikoje.
Prie
kap.
Dariaus
pą,
arba
žūsime
drauge
su
ja
,,
.
iš arti ir toli su kastuvais ir bęs paklausė dr. Zaliabarstis. i
. .... r
,
I*.
a
..
,
,
. 1 Prie to dar galiu pridėti, i
lžbėrlmaisi spuogais
, . „. .
v
vėliau prisidėjo Stasys Girė- Parašiutas jiems butų daug ir!. .
žibintuvais — visi tikėjosi iš — Juk
Ir kitais odos negerumais.
Tik
čia bilvo žmogus, sul
.......... I .. .
* . .
|l:a<l mūsų lakūnai buvo nusi- I
,
nas
ir
jiedu
tą
idėją
įvykdė
nekainavęs.
Apie
radijo
apaK
.
.....
..
_
gauk
gydant)
antiseptikų
žemo
—
sikasti brangenybių. Galą vi perskelta galva, kuriam sude-iv.
,,
. , , . .
. XT i statę savokelionėje vengti Le-.
t
saugus.
AptlekOM.
»5e..
M
ol.
isio lieposmen. 15 ir16 dd .ratą, lakūnai, būdami Ne\v i .
,
i rsiu-MiB tonikas — tonikas,
kuris »1.00.
siems tiems kasnėjniams pnkelis
stičius
,
L
7,
,
,
.
,
,
ūkų
koridoriaus
ir
Vokietijos,
atgaivina
jūsų
organizmų,
jeigu
jus
i-*"—"-"-’”*skridimą
lork ’e.
buvocalvoie.
._
esate tik pusiau žmogus arba moteI“Lituanicos
skridimą kan
kap York
e, buvo
galvoję,betbetera-gadūrė škoto iškabintas prie val Ja‘
Betgi jiebuvo pasiėmėpapra- ris- pamėginkite nuoa-tone. jeigu
jus ne busite užganėdinti gautomis
laip
buvo.
Darius
skaitė
Amerikos
lietu
llop
priėjo
išvados
apsieisią
be
sčiaus raštinės skelbimas to
dolerį, kurj jus užmo
stą Vokiečių vizą ant savo U. pasekmėmis,
FOR SKiN ifiRiTflTlONS
kėjote savo vuistinlnkui bus sugrą
kio turinio: “Visiems tiems, — Nu taigi, — sako Gaba- vių ambicijos žestu ir huvb jiadio aparato, kurio įtaisymą-s S. A. pasų tam atsitikimui; žintas.
— NUOA-TONE Ima visų at
Nelaukite nei dienos arba
kurie man padėjo taip puikiai laitis. — Aš pats numečiau ant tolimas minties prašyti Lietu- ir operavimas būtų pareikala jeigu būtų priversti nusileis sakomybę.
neslkankinkite
nei vienos naktieb,
CIT!
gaukite butelj DABAR — jus geriau
sukasti mano žemės sklypą, saidvoko benano skūrą, ant vos finansinės pagalbos. Tos Įvęs daug laiko. Lakūnams pa- t i vokiečių žemėje:
valgysite — geriau miegosite — iš
BOBUTĖ
busite pilnai sveikas ir normališkas
kurios atsistojęs ir griūda- pagalbos jis betgi tikėjosi vė- Įreiškus norą turėti radio, nereiškiu širdingą padėką.”
ATEINA
nias jis sau galvą perskėlė. Iliau
.. „ „
no Čikagon.
; ir lėšų. Tačiau lakūnams rū-!
me “lietuvaitės” piktame lai B. Visuomenės sudaryti skrido Priimti kuo daugiausia
ške.
dimui remti komitetai čika-|£azodno *r -Pe tarytum vengė
Laiško autorė mato didvy goję, New York’o apylinkėse |Atokių priedų, kad neapsun-,
VARTOK U KLDOSA TABLKTl S
riškų lakūnų Dariaus ir Gi- įt kitur neįstengė- lakūnus pil ^inus lėktuvą
Aptlekose. Knygutė su paveiks
rėno katastrofos priežastį ta-Įnaį paliuosuoti nuo finansinių j j). Lakūnai kiekvienu ino
lais 24 puslapių “History of Rheumatism” dykai. Kreipkis j:
įnie, kad pulk. Žadeikis, juos sUnkuinų, betgi padarė tiek, į
WELIK)XA CORP.
_______
i išlydėdamas, linkėjęs jiems kiek buvo reikalinga dėl “Li !
Dcsk 8, AUantic City, N. J.
Amerikos lietuvi, spaudos l*1/"1'"8“
I"’' '"'I';“ »Mai|i<t«w” pagrindinio teknia j
.Ii. f“K.nd»r.” “N»uiiJklausę8.),,:
vyra1’ ar Judu:ko įrengimo, perkant naujų,
10 PIECE COSMETIC
dalis
(“Sandara”, “Naujie
turite visus dokumentus tvar- motorą, naują propelerį ir t.t. į
Kas
mano
ŠIĄ
VASARĄ
VAŽIUOTI
Į
LIETUVĄ,
.
SĖT $1.97
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai*
nos” ir “Keleivis”) nesenai
This
Is
a
Famons Vlvanl S»t and Injau
laikas
pradėti
rūpintis
kelionės
reikalais:
a)
iš
anks

koje ir ar. užtenka pinigų!” Artėjant skridimo momentui,' apie savo ligą ar silpnumą.
eludes face poirder, $1.00; Rouge, 75c.
(š. m. rugp. 11, 15 ir 16 dd.)
TI
rsur
Ct.am
fl.OO. Depllatary $1.00.
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
Naivė rašytoja tarytum gal- buvo surastas naujas pajamų
Faclat Astrlngent $1.75, Bath Salt 1.00,
patalpino tūlo asmens “LietuVėliatisi Ir geriausi^
Tollet Water $1.25. Perfume $2.75, Brllir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
gydymai Išgydymai,
llantlne 75c, Skln tVhltener T5e. Totai
vaitės”, siapyvarde ur.sidrn-k»'1 brendant pr r At-Sultinis pavyuale “etnergenValus $12.00. Speclal prlce, $1.87 for all
{vairių kraujo ligų,
visada
geresnes
laivuose
vietas
gauna.
ten pleces to Introduoe thla line.
reuniatlztno. Inkstų. <
gusios, netikėti aplinkrašti, a“‘’ “T“ I>riVa‘eJ°. ‘T' c-v” ^iaua-Girėno oro pašto
pūslės, urinarlų
ir
Vardas ...............................
vfctų
užkrečiamųjų!
kuriame bandoma lakūnų tra. “
P-n.gy ir Ne- ženklų, ir lakanai finansinl0
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
Adresas ...............................
•
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ŽODIS AMERIKOS LIETU
VIŲ VISUOMENEI DĖL
DARIAUS-GIRĖNO
TRAGEDIJOS

X

x

,

Hiiaito

ii*sp*n n Artinti

o"i ntnmia

žemo

VAŽIUOJANČIŲ 1 LIETUVA
DĖMESIUI

AR NESVEIKAS?

gedijos priežastį “išaiškinti” Ptan° karalysta vizą. Ji turĄpaudimo nejautė; tatai liūdi
labai

Ha hut t“'l'gl

savotiškai: girdi,

ja, kad ir tas taktas, kari kap. |

kaJ Pulk-

deikio pareiga buvo nulaikyti Darius išskridimo dienoje per- ■
kalti Lietuvos atstovai, na ir
pasirįžusius išskristi lakūnus davė Lietuvos Gen. Konsului'
žinoma pati Lietuvos valdžia.
dėl to, kad jie neturėjo KoAmerikos lietuvių spaudos di Įinercijos Departamento leidi 250 dol. dėl atlyginimo p. Vi
ktorui Jasulaičiui, “Lituani
džiuma tą rašinį numetė į kre
mo ir kad jo pareiga (!) bu- cos” mekanikui. Aišku, kad
pšį. veikiausiai dėl to, kad jis
vo pasiųsti Komercijos Depa- tos sumos dalis galėjo būti
greičiau panašus į šiupinį, o
. . , ...... ,
rtanientui 1(X) dolerių tam lei- panaudota leidimui pagreitin
ne į rimtų laikraštinę korės-; ,. .
..
A
, ,,
. i dimui gauti. laktai štai ^3 ^ti, o au p. Jasulaičiu būtų at
pondenciją. ten kalbama apie
siskaityta vėliau, ypač kad jis
lakūnus, apie diplomatus, a-Į
pie medalius ir liet piktina-1
^ork—Kaunas tran- buvo kviečiamas į Kauną.
masb kam Kaunas žuvusius satlunlinis skridimas buvo se- ę parašiuto lakūnai sąmodidvyrius taip iškilmingai pa- na Lietuvos karo aviacijos at-lnįngaį nepasiėmė su savim:
sargus kapitono Stepo Dariaus kap. Dariaus nusistatymas busitiko...
To rašinio autorius, mesda- idėja. Atsisveikindamas su si vo man pareikštas panašiai
mas kaltinimą pats pasislėpęn
iiž tvoros, neužsitarnauja rim
IN OUR OFFICE
tos atydos ar atsakymo; jam
betgi galima pripažinti vieną
pliusą: jis turi gėdos jausmą,
nes neišdrįso savo pavardės
pasirašyti.

ligų. Taipgi speciali
gydymai
sugrųžlni-'
mui energijos ir sti-t
prutuo be laiko nu
stipusiems asmenims
ir lyti'niai’
silpniems vyrams.
Sergantys žmonės yra kviečiaani
ateiti dėl sveikatai naudingų in-*
formacijų,
kurtos bus suteiktos,
dykai be Jokių pareigų.
Dr. Koss kainos yra žemos Ir’
visiems prieinamos. Oalima susi
tarti «lel lengvų išmokėjimų, kad
kiekvfenam nesveikam žmogui duo’
ti progos lAsigydytl ir tapti sveiku.

......

_ ________ -

.

■-

-

pildys.

%

glunčtsjne per paits COO
Pinigai grasinami. Jei
neg*tenkintss.

Bes Van 3SO-3th Avonu*, N«w York

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų liniją ir geriausią laivą į Lietuvą ir visus
pasaulio kraštus.

R«<lway9s Pilis
Fon

.oi:

DR. B. M. ROSS
A tnild

35 South Dearborn Street
t kampas Monrot Str., Chleago, III
I-nkite ele\ .'ti.rlų Iki penkto aukS-'
įto. Priėmimo kainb. 506 dėl vyrui
Ir 60Ž dėl moterų. Valandos; 10 a.
•m. Iki' 5 p. m. Nedėllomls 10
, m. Iki 12 vai. I'anedėllais, Seredo-,
mis ir Subulomls nuo 10 a. tn. iki
• S p. m. Ofisas 30 metų tame pa- <

. člame name.

___ _____ ___________________ ___

««r

’CIU AGENTŪRA
Telefonas CANAL 7790

Whnt Tkcy Arei

raliable vcRetabla tnudve
whirh data Bot gripe, 'III djatreM
or aiMitfT* aisanon. rvrg nanir
ing. Contain no hannful drūta.

Wkat Thry Doi
Miniom oi man and troaan, tiara
1M7, hava uaad daern to raliavę airk
haadarhea. nervoaaneee, Itdcna, loaa
of appetita, poor rompleainr. and bad
braath
wben
tbeae ronditiooa are
fn—d by cmvtipstion.
At Ali Dratorfsts

Msch—y

NOVE .HCT'tfcl
GI\I6 ME
TttAE AkiV> »
V41LL

....

Constipation

I

VZTIKIMAS SPECIALISTAS

Jš “lietuvaitės” rašymo ma
nieros, galima spėti, kad jei
gu įvyktų žemės drebėjimas
New York’e ur Čikagoje ar
Lietuvoje, tai ji ir jos vien
minčiai nesivaržytų dėl tokio
įvykio apkaltinti Lietuvos va
ldžią ir jos atstovu*. Tačiau
visuomenė ir “Sandaros”,
‘‘Naujieną” ir .“Keleivio”
skaitytojai, manau, turi ži
noti, kiek ten yra tiesos ta-

__

rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus i5-

C©., I«c., N«w Yori, N.Y.

Antradienis, rugp. 29 d., 1933

D R X U O X S

.-L-,. . ėk.

T

pas. Kai ištroškę lietuviai ge-,
Iria “coca-cola”, lai neužmir
šta jog tas skanumynas pači- Į
nu iš Asliuntijos šalies, vaka- į
rr Afrikos. Jie taip pat daug
eksportuoja “iriahogano” me-'
Idžio ir beždžionių kailių. Jų:
krašte randasi dhug aukso sint'
lčiij ir brilijantų, už tat an- į
glai jų kraštų pavadino “Goki

1 L f: f'
i* 4*

1.

-.j

Coari”.
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LIETUVIAMS LAIŠKAI
CENTRALINIAM CHINIAM PAŠTE

917 Jurui John
919 Kaminskui (1.
933 Nauduz Elzb.

LIETUVIAI

Ofiso: Tel. CALumet 4039
.Res.: TeL HEMlock 6236

Maitinusi jie daugiausia fygomis, saldžiomis bulvėmis
LIETUVIAI DAKTARAI:
(yam, kurios užauga lygi af'buzo didumo), aviena mėsa ir
fet LAFayette 8067
žuvimi. Jų maistas yra saldus,
vienok reik stebėtis, kad nut ūkelių tarpe Ashantijų be
GYDYTOJAS III CHIRURGAS
X—SPINDULI Al
veik nėra. Po (kiekvieno val
Vaizdas iš pasaulinės parodos Chicagoj.
gio jie užsigardžiuoja labai de
3051 West 43rd Str.
(Prie
Archer Avė. netoli Kedzie)
ginančiais,
pipirais
vardu
CHICAGO j"Ė“ kad Lietuvos tautinės dailės
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
Sercdomla Ir nedėtomis pagal
kūrinys patenka į tolimų Af “meminė”. Saldainių jie ne
sutarties
tai
rikos kultūros centrų. Kuni mėgsta; jų saldainiai
‘•meminė”. Pirmų syk savo Pitone GROvcltlU 0027
kų myliu. .Jų didžiausias mies gaikštis Kwesi Kunitu gėrėValandos: 3-4; 7-9 P. 11.
josi jam dar niekad nematy- gyvenime ragavau jų tautinio
Trečiadieniais ir sekinti susitarus
tas yra vardu Kmnasi, turis
inemmė", tai man gomury:
149,114 gyventojų. Kumasi y- tu Lietuvos menu ir per sa- taip prikarto, kad net porų die
ra jų soatinf, kur randasi au-l™
P. H. Hamblatu vis Gydytojas ir Chirurgas
niurabi
Itobbų
prašė
p. Rini- nų kartu buvo.
kštosios
mokyklos,
muziejus,
8869 80. WK8TFKN AV B.
LIETUVIO PRIETIKIAI
Chloago. UI.
bažnvčios ir kitokios kultūros žai PadėkotL Reporteriui jis' Labai įdomu man buvo apPAS JUOS BEVIEŠINT
įstaigos. Ashantijų kunigaikš-|suteikė at,ninf'iai nuo savęs lankius “Darkest Africa” pa BOUlcvard 7389
Rašo karam R
ttui Kwesi Knmtu koresp. j. .gražių dovanų.
jviljonų. Afrikos paviljone ra-Į
Rez. IIEMlock 7601
nuo aoreap. A.
.
I Asliantijos juodukai vra gan ndasi didelės grupės laukinių
.
teike skulptoriaus Petro Rim-i
•' J ...
.L
.
.v
,.
. ..
Pasaulinėje Parodoje daug „ , . . .....
darbštūs, kuo skiriasi nuo ki- žmonių net is penkių skirtm
neregetų dalykų galima pa‘
v |tų juodveidzių Afrikoje. Did- gų juodosios Afrikos vietų,
DENTISTAS
matytų Amerikos padangėje, tuvo* ®aulių S^ungos medal*’ žiuma jų užsiima agrikultūra j Ypatingai juodukų veislė iš
4712 So. Ashland Avenue
Vkl.: Nuo 19 ryto Iki S vakar*
pirmu kart žmonės išgirdo As- kad
nuvežtų j savo tautos jr (iaUgeĮjs gan praturtėję. Kongos gilumos įdomu matyhantijų tautos himnų. Tai is- muziejų Kumasi mieste. Regis, I Bangiausia jie eksportuoja į ti vardu “Pvginies”. Tame
Ofiso BOUlevard 5913—14
toTinis įvykis. Gražiai jie dai- tai bene bus vienatinis įvykis, visas pasaulio dalis kokoa pu- paviljone yra ir paioda lau Tel.
Rez. VICtory 2343
kinių žmonių ginklų, medžio
nuoja ir keistais būgnais bug- ___________________ ,
drožinių, keistų papuošalų, pi
nuoja, įdomiai šoka, bet dar
GRABORIAI:
756 W. 35th STREET
nigų
ir muzikos instrumentų.
įdomesni jų parėdai ir papro
Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo 8:89-8:19
čiai. Parodos lankytojų dide- —
Telefonas YARds tl88
liausios minios eina į “ParLACHAVICH
GRABORIAI:
kest Africa” paviljonų, kad
IR SŪNŪS
pamatyti tų neregėtų dyvų.
Graborlus ir Balsamuotojas

GYDYTOJAS iii CUlHDltGAB

!

Lietuviams, gal, bus įdomu Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. Tariu aatomnbitins visokiems
Reikale meldžiu atsišaukti. o mano
žinoti, kaip Asliantijos kuni
darbu busit* užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. CANal 2515 arba 2510
gaikštis Kwesi Kuntu vaišino
3319 AUBURN AVENUE
2314 W. 23rd PI., Chicago
mūsų reporterį, ir kų jis iš jų
Chicago, UI.
sužinojo.
1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.
Ashantijų tauta skaitosi vie
T«CL. CICERO 6987
na iš kultūringiausių juodvei(ne.
LIETUVIŲ GRABORIU8
Plrone BOUlcvard 4139
džių tarpe. Net turi savo įdo
Palaidoja už 825.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
mių istorijų, pradedant nuo
068 W. 18th 8t.
Tel. CANal 6174
650 metų pirm Kristaus. Ka
Chicago. III,
GRAB0R1US
daise buvo labai skaitlingi,
Musų patarnavimas
bet dabar gryno kraujo Asha
tisuomet jąžinlngas ir
GftABORIUS
ntijų randasi vos tik apie pu nebrangu*, nes neturi
me IMaldų užlaikymui
Koplyčia
Dykai
sę milijono. Britanija juos rū skyrių.
4830 WEST 15th STREET
pestingai globoja, davė jiem3.' Nauja, graži ko
Cicero, Illinois
plačiausių autonomijų, žino
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
plyčia dykai.
ma, turėdama sau iš to dide3307 Anbaro Avenue
liausios naudos.

J. F. RADŽIUS

A, MASALSKIS

ANTANAS PETKUS

SIMON M. SKUDAS

Geografinė jų padėtis yrą
nebloga, nes turi išėjimų į At
lanto okeanų, žinomų kaipo GRABORIUR IR LAIDOTUVIŲ
VEDAJAR
“Gold Coast”. Teritorijos plo
1646 WEST 46th STREET
tas .jų tautai priklausantis yTel. BOUlcvard 5203—8413
ra 24,560 ketvirtainių anglis-

I. J.ZOLP

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJĄS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

DR. F. G. WINSKUNAS

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
PEOspect 1028^2°J-™ “ Office: 4459 8. California Avė.
CANal 0706
Nedėlioję pagal sutartį
PHYS1C1AN AND 8URGBON

2403 W. 63rd St., Chicago
orvicK n o urs:

SYREWICZE
GRJLBORIU8

Laldoduvėms pilnas patarnavimas
galimas oi 8*6.09
KOPLYČIA DYKAI

1344 R. 50tb

JUOZAPAS
VARPUČENSKIS
Mirė rugppiučl-o 28 d.. 1933
ni„ 5:16 vai. ryto, 60- metų
amžiaus. Kilo iš Šiaulių apskri
čio, šakinių parap. Amerikoje
ISgyvenO 2 8 m et na.
Paliko

dideliame

nullndf ne

moter) I'llomiją, po tėvais Ordaltė, dukter) Melen ir žent-j.
Stanislovą
IjmraitJ.
puahrolj
Kazimierą Varpučenak) ir gimi
ne*, o Lletovoje aeaer, Mari
joną.
Kūnas pašarvota* 4734 Ho.
Honore St.
Ixtldotuvės (vyks
Trečtadten), Kngptnčfo 34 d..
Iš niMnų 8 vai. bu* atlydėta*
| Sv. Kryžiau* parapijos baž
nyčią. kurioje (vyk* geefuttngo*
pamaldos u* velionio sietą. Po
pamaldų bus nulydėtas J fiv.'
Kazimiero kapines.
NuoAIrdžIui' kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažystainiiH-tiia* dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę Moterį*, Duktė. Že
ntas, Pusbro is Re-uo Ir Gimi

Babtamnolojas

Patarnauja

Chl-

cagoje Ir aplellakšje.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

Av#m Cinam. Tll

DR. M. T. STRIK0L1S *
Gydytojas ir Chirurgas

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nudėliomis pagal sutartų
Ofiso telef. BOUlevard 7820
Namų tel. PROspect 1930

Tel. BOUlevard 7042

DR, G. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti <7th Street
VaL: nuo » iki • vakar*
Soraaoj pagal sutarti

4099 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS
patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI.
Liūdnojo valandoje

pašaukite:

REPublic 3100

DR. G. I. BLOŽIS .
D K N T I M T A M

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leantt 8t.)
Valauaos: Nuo s iki 18 ryto
Nuo 1 iki 8 v*kar*
k*r«doj pagal «utarų

6340 80. KEDZIE AVĖ.
(Neturimo sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

DR. MAKLERIO

PRANEŠIMAS

I

PeraTkolė J

2506 W. 63rd St.

erdvesnę ir patogesnę
vietą ___

3325 SO. II USTEU ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų Ir
nuo b iki s vakare
Šventadieniais nuo 1U iki 12
rnoue llO de varei 8483

Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvly Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

R«a. Fhon*
E^Gieviood 0641

INCORPORATED

omo* Phon*
A\HNtworUi
anuo

Henry W. Becker

DR. A. R, McCRADIE

(Llcensed Kmbalmer)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAM

DR. CHARLES SEGAL

Seniausia ir Didžiausia

Perkėlė «B.vu ofisą po numeriu

4729 80. ASHLAND AVĖ.

I

GRABORIŲ ĮSTAIGA

JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

8428 We»t Marųuett* Road
VaL: 1-4 ir 7-9
k-*tv. s-x* ryt*
NedelloJ

»u«itaioa

Pilone CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
UlDiTUjAS IR CHIRURGAS

2261 W. Cennak Road
Valūnuos: 1—• Ir 7—8 vak.
b«reoouii» ir neimliomis pagal sutarti
v-i J A.
6631 S. Caulorma Avė.
Telefonas KEPuolic 7868

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ŽALATORIS .
Gydytojas ir Chirurgas
1821 buUln HALii'lLll aiitEKT
Keaideneija 6b u o oo. Ar tęsiau Ava
Valandos: II ryto Iki 4 po pietų
* iki «:au vakar*

DR. T. DUNDULIS
GIDITUJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 0036

Tel. GROvehHl 1595

DR. A, L. YUŠKA z *
GYDYTOJAS IR CHIRURGaS
Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Uoreuoiuis po pietų ir Nedeldleniai*
tik susitarus

2422 W. MAUMUKTTK ROAD

Ofiso. Tel. VICtory
6893
L, , .
Rez.: Tel. DREzel 9191

DR. A. A. ROTH

7850 S. HABSTED {STREET Rusas Gydytojas ir Chirurgas
ROOK 819
Specialistas odos ligų ir
Vai.: 8-« ir 7-9 v»L vakbr*
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Eudeikis

DR. J. J, SIMONAITIS

ĮVAIRŪS. DAKTARAI;

PAVUVICIA UNDERTAKING CO:

4605-07 South Hermitage Avenue

nės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borlus J. F. Kudelkih. Telefo
nas Yards 1741.

Tel. CANal 6122

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už1 aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuoj&me už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

<917 8. Washteuaw Ava

gydytojas ir chirurgam

Cla pigesnės kafnos. nes daugiau prityrimo.
.Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas. Ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamas už
NAUJĄ ŽEMESNĘ KAINU.
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais
dykai. Nulludlmo valandoje nepamirškite
mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų
patarnavimu busite patenkinti.

LIETUVIŲ

Tel. Of. ir Res. GROvehiU 0617

S to « and 1 to 9 P. M.
Bunday o> UDPointmaut

Tel. LAFayette 3572

Tel. CICERO 201

Res. and Offlo*

DR. J. J. KOftARSKAS

Tel. MONroc 3377

Graborlus
Ir

VALANDOS:

9 Iki 19 ryto: 7 iki 9 vakar*
Į Utarn. ir K*4v. vak. pagal sutarti
Res. <414 8. MAPLBWOOD JT*

DR. A. J. JAV01Š

Office Phon*

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

3238 S. HALSTED ST.

GYDYTOJAM IK CHI R UI IO A8
>489 Wsst M*rquwtt« ltoad

Gydytojas ir Chirurgas
4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ii 7—9 vai. vakare
Tel. LAFayette 5793
Re*. 2136 W. 24th St.
l
Tel. CANal 0402

718 W. 18th St.

J. Liulevlčius

(Nsryauokas)

Tel. LAFayette 7650

Tel. REPublIc 8340

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

OR. V. S. NARES

ttor*domla Ir Nedėliotais pagal sutarti

STANLEY F. MAŽEIKA

LIETUVIS GRABORIUS

vak.

‘undtucij^ofu-^aoM vroou. su Tel. HEMlock 8151

DR. A. J. BERTASH

1

i

Ofiso t Vandos: 1-4 Ir 6-8 vai

DR. J. W. KAŪZEWICK

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DENT1STAS
tuo 80. lUlli cr., C1CEHO, IIT
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
8147 80. 1LU.S1KD ST., UtllCAOO
l’aned., iiered. ir SubaL 8—9 vaL

į DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. A. RAČKUS

ASHANTI TAUTA
AFRIKOJE

• DR. ATKOČIŪNAS

3147 So. Halsted St

GARSINKINTES
"DRAUGE”

DAKTARAI:

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

_

SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Val.: ryto nuo 10—12 nuo 8—4 po
pietų: 7—8:10 vai. vakare
Nedėllomia 10 iki 11

Telefonas MIDway 2880
Offic*;

Re*.:

PROspect 2011 ĘEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 VVest 63rd Street
i

Vai.: 8 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutari]
Ryto vai. flv. Kryžiaus Ligoninėj
Cbicaro. IH.

Phone: HJSMlock 6700

Kampas aist Street
Vai.: 10—11 y. ryto, 8—4, 7—9 r.y.
Nedėliomls tr tveniauieuial* 10—18

DR. MAURIGE KAHN
. GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SU. ASHLAJSD avė
Tel. YARds 0994
Rez.: Tel. PLAza 3200
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. t.
Nudėldientais nuo 10 Iki 12 dieną

Plionc: PKO^tccf 1024

DR, G. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS Ir CHIRUIIGA3

2456 West 69th St.
Valandos:
1—4 ir 7—9 vai. vakare
Nedėliojo pagal sutari].

Daktaras

WISSIG,

Kapitonas
Pasauliniame kare

Specialistas iŠ
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYItę TR MOTERŲ PER M METUS NF.ŽYURUPt
KAIP UŽSISENfJUSIOS lf NEIŽGYDOMO8 JOS YRA
Speclallškal gydo Ilga* pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslė*, užnuodljlmą kranJo. odoM, Ilgas, ląisda*. reumatam*, galvos skausmus, skausmas nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne 1
galėjo Ju» išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pa la
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir llgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai
OFIKO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto Iki 1
valandai ir nuo t—* valandai vakare. Nedėllomia nuo 11 ryto Iki 1 vai.

4200 WE8T 2«lh 8Z.

kampa* Reeier Ava.

TeL CKAtvlord 6&?1

Draugas

o

=sa

Antradienis, rugp. 29 d., 1933

PIKNIKAS MARIJONU FARMOJE IIHSUUIU I
Grįžtant iš pikniko traukiniai Burlington išeina iš Clarendon Hills sekančiomis valando
mis: 6:38, 7.49, ir 9:03 vai. vakare. Taipgi ir grįžtantiems iš pikniko bus palydovai ant sto
ties ir parūpins tikietus.

Įvyks Pirmadieni, Rugs.-Sept. 4,1933 m.

Automobiliais reikia važiuoti taip: Ogden Avė. iki Hinsdale, III. Ten rasti Madison St. ir
važiuoti į pietus iki 63rd. St. Po dešine matysis Kolegijos namai Ir Marijonų farma.

Kaip j pikniką nuvažiuoti! O taip pikniką galima pasiekti: Kurie norite važiuoti trauki
niu, tai traukinis Burlington išeina nuo Western avė. ir 18th St. sekančiomis valandomis:

Tų dieną taipgi bus laikomos šv. Mišios lt vai. ryto (Chicagos laiku) Mar. Kol. koplyčioje.

10:13 ir 11:45 valandą ryto Chicagos laiku. Ant stoties minėtoms valandoms bus palydo
vai ir jie parūpins tikietus. Tik prašome nevėluoti. Nuo traukinio Clarendon Hills stotyje tre
kai! bus nuvežti į farmą.

Visus kviečiame dalvvauti
RENGĖJAI

:88£

’E
kare, Chicagos Lietuvių Audi-1 Juozaitis, D.D.S. Be to, bus Po išklausinėjimų jis pavestas
torijoj. Visų atsilankymas y- gražios muzikos ir kitokių i- ,federaliniams
autoritetams.
ra labai svarbus, jei norite domybių Nepamirškite pasi-' Spėjama, kad jis gali turėti są
apsaugoti savo turtą Ateida- klausyti,
ryšius su žmonių pagrobimais.
m i atsineškite savo morgičius. I
Komitetas:
NORI DAUGIAU UŽ
Justinas Baltūsis
W0RLD*S FAIR
PIENĄ
Martynas Emelis

DŽIAUGIASI

C H I C A G O J E

Šeinetulskis, o West Side grajborius Lekavičius su savo pa
dėjėjais Dobrovolskiu, Brazau
sku ir kitais.
Sulaukę rugp. 27 d. visi su
važiavo į Bergmans daržą. ViWing parke, šalia Elgin, pe
įsą dieną ir viena ir kita puse
reitą sekmadienį
apie 2,000
stiprino savo jėgas ir konfeSOLDIER FIELD
pieno gamintojų ūkininkų tu
ravo. Ant galo abi pusės su
STABTS
rėjo susirinkimą. Protestavo,
Frlday Afleraean and
tarė ginčą išspręsti. Atneštą
Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va- kad kaina už pieną nedidinaTwlee Daily ta Sept. IO
ir ištiesta ant žemės stora ly
kare iš stoties WGES, 1360 ma. Grasiną sukelti streiką,
ną (virvė). West Sidės koma
kilocykles, pastangomis Peo5A'°0.0
ndai užėmus vieną galą, paples Fumiture Co., bus įdomi VISUOMENES PRIEŠAS
Šiandien vakare 7:30 West'sirodė, kad kai kurie cicerieČenripljonal jojikai iš visų dalfų
ir graži nuolatinė antradienio
Jungtinių Amerikos Valstijų
ir
Side “Rūtos” darže suvažiuo-’čiai stipruoliai, tur būt, jau
Kanados pasirodys ant kiekvieno
lošimo,
kad
dalyvauti
lSdalfnlme
radijo programa. Programoj
Policija suėmė vieną visuoja visi “Draugo” pikniko da- buvo išvažinėję namo, todėl
$30,000 prizais. Visi keliai veda Į
dalyvaus
pasižymėjęs
People
’
s
rnenės
prieSą
,
j
gek
McGurn.
Soldler Field Stadljujną.
rbininkai, biznieriai, rėmėjai jiems teko šauktis pagalbos,
Parlor kvartetas ir duetas,' _________________________
pasidalinti gražiais įspūdžiais. I Greit atsirado stiprių vyrų iš
taipgi solo dainuos A. Ančių
Šeimininkės pagamins ska- kitų kolonijų. Ypač vestsidietė ir K. Sabonis. Kalbės Dr.
naus užkandžio. “Rūtos” dar- čius šiurpas paėmė, kai pa
N. Stetz, 85 m. amžiaus, su savo žmona, 38 m. amz., džiau
žo užvaizdą suras šuliny gal- į matė, kad cieeriečių pusėn sto
to gėrimo.
Kvieslys jo net tokie svločiai kaip ris- giasi susilaukę dvynų, kurie padidino jų vaikų skaičių iki 13.
tikas J. J. Bagdonas ir kiti
Labdarybės centro susirin
LAIMINGIEJI NUMERAI ristikų klubo nariai.
kimas įvyks rugp. 30 d., 8|
įsigyti naują “THOR” skalbiamą mašiną tokia
Buvo pašauktas cieeriečių
vai. vakare, Aušros Vartų pa
žema kaina
Rudeniniam “Draugo” pi pusėn ir “drapiežnas dzūkas”
rapijos salėj. Kviečiami atsto
VYČIŲ KUOPŲ DO
knike, kuris įvyko Bergmans — Banoevičius, bet protestai
vai susirinkti, nes reikia pri Vizos anglių fcompartljos pakėlė an
MESIUI!
'
I
A
kafnas, taip aukfttat, kad žmo
darže, rugp. 27 d., laikrodinin jo neprileido. Disciplinuota
siruošti prie ūkio išvažiavimo. glių
nėms sunku beiplrktl.
o
lietuvių
GRANE COAL KOMPANIJA vietoj
ko R. Andreliūno dovana — West Side komanda tačiau ne Liet. Vyčių Chicagos ApsValdyba pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam
reikta anglių, telefonuoklt tuojaus,
auksinis žiedas teko tikieto pametė vilties. Štai, ant galo
gausit daug pigiau negu kur kitur —
kričio mėnesinis susirinkimas Į
Telefonas
No. 1528. Kas turi tikietą su pakilo nuo žemės lyną, išsi
RĖPI'15 LIC 84<I2
įvyks trečiadienio vakarą, ru-1 Justino Kulio namo morgituo numeru,
kreipkitės
į tempė ir... ciceriečiai su savo
gp. 30 d., Aušros Vartų pa ,čių savininkų susirinkimas bus
pagalba paskendo dulkių de
“Draugo” administraciją.
rap. salėje, 8:15 vai. v. B. P. šiandie, rugp. 29 d., 8 vai. vabesyje. “Ura! ura!!” — pasi
ADVOKATAS
Šv. Kazimiero Akademijos girdo vestsidiečių pusėj. Va
2 E. 103rd PI. prie State St.
dinas, čempijonatas teko West
Tel. PIJU,man 5950
rėmėji] centro buvusiam pik
Ketvergo vakarais nuo 7 Ikf 9
Side ’e.
4000 H. Wood St.
IjAFayette 0393
nike, rugp. 20 d., Marąuette
Cieeriečių pusėj, reikia pri
parke stambiausioji dovana te
pažinti, buvo stiprių vyrų. Tik
Ru g*ra kv&rba rali atebūklą pada
ko tikieto No. 101. Kas turi
rytį. Gali nuAvleatl aavo namui, vi
jų pagalba, vėlai atėjus, buvo
sk 3 panaujinti, perdirbti, pratęsti
ADVOKATAS
tikietą su tuo numeru, kreip
nudevėjlmų. B at tart būti tam tik
ra kvarbau Kv&rba, kuri Ilgiau tę
neorganizuota. Tas ir buvo
105 W. Monroe St.. prie Clark
kitės į Šv. Kaz. Akad. Rėmė
sima apsauroa araflal atrodys Il
gam dėvėjimui. Meo ftltoklų kvarbę
Telefonas STAte 7060
priežastim jų pralaimėjimo.
parduodama.
jų Centrą.
Valandos 9 rvte Iki B popiet
Kitas dalykas, vėlokai eita
T.lquld Velvet dėl sienų Ir lubų.
2201 W. Cermak Road
Master Vamlsh dėl grindų, rakan
Panedėllo, Beredos fr Pėtnyėloa
prie to linksmojo sporto įc
dų Ir medinių pagražinimų.
vakarais * Iki 9
“DRAUGO” PIKNIKE
Flegb’o dėl balto “enamel” atTelefonas CANal 0122
pradžioje stoka buvo tvarkos.
valr.davlmo. 60—40 Tyra kvarba dėl
Namai: 6459 S. Rockwell St.
darbo 16 lauko.
WEST SIDE VYRAI
Pripažinus vestsidiečiams če
Utaralnko, Ketvergo Ir Subatoe
TIK PASKAITYKITE:
LIKO ČEMPIJONAI
Vakarais 7 Iki «
3240 S. Halsted St.
mpijonatą, “Draugo” adm, do
Telefonas REPirfi le 9000
“THOR” Skalbiama Mašina
*99.00
vanos vienos ir kitos koloni
“THOR” Prosas (Mengelis)
Prieš rudeninį “Draugo” jos stipruoliams tuojau dulkes
*49.00
pikniką buvo kįlę ginčai, kur burnoje nuplovė, o po to drau
-------Kraustau Rakandus, Planus Ir prl-1
yra stipresnių vyrų: Ciceroj, giškai pasikratę rankas išsi
statau Anglis už pigiausias kalnas. I
PERKAM
INSURANCE
PaAauklt LAFayette 8980
148.00
ar West Side. Ir vienos ir ki skirstė namo. Pikniko rengi
Lietuviškos
NUOLAIDA
J. OKSAS
NOTARY
tos kolonijos vyrai suskato mo komisijos pirm. Br. Vla
*70.00
2649 West 43rd St.
BONUS
PUBLIC
organizuotis ir ruoštis parody das vestsidiečius taip pat ap
Tad abidvi Mašinos tiktai už ...... *78.00
ti savo jėgas traukiant virvę. dovanojo.
CHRYSLER IR PLYMOUTH,
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ
Ciceroj stipruolius organizavo Važiuodami namo vestsidieLAITAHORC1V
AOBRTORA
Mokant -tiktai po vieną $1 į savaitę
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
pp. Brazauskas, “Draugo” ag. 'čiai I^chavų’ius, Dobrovolskis.
TKIHINOLMI) PAMATUOTAM BIZNIS
PASISKUBINKITE PRTE ŠIO BARGENO!
Brazauskas, Kalnia, Kazanau2608
W.ST
47th
STR.
Tel.
LAFayette
1083
skas, Fabijonas, Vaicekauskas
Pirm* pirkimo naujo arba var
ir kiti stipruoliai pasakė, kad
toto Automobilio Širdingai kvie
to čempijonato jie niekad nie
čiame pamatyti Vėliausios Mados Į
Chrysler ir Plymouth Automobi
kam neatiduos.
Rep.
Tšpildome mėnesinius “Sales Tax” blankas.
lius, kurie turi moderniškiausių Į
ištobulinimu ir iki kolei kainos,
Išrašome apdraudas su geriausiom kompanijom.
3417-21 8o. Halsted St.
Lietuvių Kolegija Mariana
labai nužemintos kaip tai CHRY
Darom
visokius
legalius
dokumentus
—
pardavimo
polis pradeda mokslo metus
Telefonas — Boulevard 4705—8167
SLERIS $796 P. O. B., o PLY-|
raštus,
Notary
pareiškimus
ir
t.t.
Rugsėjo (S?pt.) 12, 1933.
MOUTH tiktai $445 P. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa-l
Paaiškinam Namų Paskolos Bendrovės Veikimą.
Visi studentai turi suvažiuo
LEIDĖJAI LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ:
matykit naujus CHRYSLER ir |
T-abdaringos Sąjungos 1 kuo
ti Rugsėjo 11, 1933.
Nedeliomis:
8 vai. ryte WCPL 970 k., 1-mą vai. po piet
PLYMOUTH automobilius pas
Teisingiausi* Automobilių Įstaigai
Nauji studentai tepasi sku pos mėnesinis susirinkimas įW C F L 970 k., ir 1:30 vai. po piet W A A F
3320 S. HALSTED STREET
920 k.
bina užsiregistruoti. Aplikaci vyks rugp. 28 d., 7 valandą
BALZEKAS MOTOR SALE8I
Y
arda
6215
Retvergais: 7:30 vai. vakare W H F C 1,420 k.
jas reikia siųsti adresu: Ma- vakare. Visi nariai prašomi
4038 Archer Avė.
W.
M.
Antoniien
Jo«.
P.
Doody
O.
A.
Šukys
rianapolis College, Thompson, susirinkti ir naujų narių at
Kasdien : 4:15 vai. po piet W A A F 920 k.
i
Tel. LAFayette 2089
Conn.
givesti.
> •
Valdyba
STANLEY P. BALZEKAS. 8*V.
VISI BŪKIT

RADIO

55c

Paskutinė Proga

PRANEŠIMAI

J. P. WAITCHES

K. S. JAKUBAITIS

A Pot oū
Paini !

JOHN B. BORDEN

OKSAS EXPRESS

MARIANAPOLIO KOLEGI
JOS ATIDARYMAS

Jos. F, Bodrik, Ine.

IŠ ŠV, KRYŽIAUS PAR
TOWN OF LAKE
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